
         

     

1.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, அர்ஜுன் Mk1A என்பது பின்வரும் 

எதனைக் குறிப்பிடுகிறது? 

அ) பீரங்கி எதிர்ப்பு ஏவுகணை 

ஆ) முதன்ணை ப ோர் பீரங்கி  

இ) ப ோர் விைோனங்கள் 

ஈ) ஆளில்லோ வோன்வழி வோகனம் 

✓ சென்ணனயில் நணைச ற்ற விழோவில் பிரதைர் நபரந்திர பைோடி, அர்ஜுன் 

முதன்ணை ப ோர் பீரங்கி Mk1A’ஐ இந்திய ரோணுவத்திைம் ஒப் ணைத்தோர். 

இந்த முதன்ணை ப ோர் பீரங்கி, சென்ணனயில் உள்ள DRDO’இன் ப ோர் 

வோகனங்கள் ஆரோய்ச்சி & பைம் ோட்டு நிறுவனத்தோல் உள்நோட்டிபலபய 

வடிவணைக்கப் ட்டு, உருவோக்கப் ட்டு ைற்றும் தயோரிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 

2. BPCL நிறுவனத்தின் `6000 ககோடி மதிப்பிலோன சபட்க ோ கவதி 

வளோகத்தை, பி ைமர், பின்வரும் எந்ை மோநிலத்தில் அர்ப்பணித்ைோர்? 

அ) தமிழ்நோடு 

ஆ) பகரளம்  

இ) கர்நோைகோ  

ஈ) ஆந்திர பிரபதெம் 

✓ சகோச்சி சுத்திகரிப்பு நிணலயத்தில்,  ோரத் ச ட்பரோலியத்தின் புபரோபிலீன் 

அடிப் ணையிலோன ச ட்பரோ சகமிக்கல் வளோகத்ணத பிரதைர் நபரந்திர 

பைோடி அர்ப் ணித்தோர். ̀ 6,000 பகோடி ைதிப்புள்ள புபரோபிலீன் அடிப் ணை 

-யிலோன ச ட்பரோ சகமிக்கல் திட்ைைோனது அக்ரிலிக் அமிலம், ஆக்ப ோ-

ஆல்கஹோல் ைற்றும் அக்ரிபலட்டுகணள உற் த்தி செய்யும். 

✓ அணவ இந்தியோவில் இறக்குைதி செய்யப் டும் அமிலங்களோகும். பகரள 

ைோநிலத்தின் சகோச்சியில் உள்நோட்டு நீர்வழிப் ப ோக்குவரத்து ஆணைய 

-த்தின் பரோ-பரோ கப் ல் பெணவகணளயும் அவர் திறந்துணவத்தோர். 

 

3.சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, கல்லதை கோல்வோய் அதமப்பு 

அதமந்துள்ள மோநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நோடு  

ஆ) பகரளம் 

இ) கர்நோைகோ  

ஈ) ஆந்திர பிரபதெம் 

✓ உலகின் மிகப் ழணையோன நீர் ஒழுங்கோற்றும் அணைப் ோன கல்லணை 

கோல்வோய், இது பெோழ ைன்னர் கரிகோற்பெோழனோல் 2ஆம் நூற்றோண்டில் 

கட்ைப் ட்ைது. ெமீ த்தில், இந்தியப் பிரதைர் நபரந்திர பைோடி, கல்லணை 

கோல்வோய் அணைப்பின் விரிவோக்கம், புைரணைத்தல் ைற்றும் நவீனையைோ 

-க்கலுக்கோன திட்ைத்துக்கு அடிக்கல் நோட்டினோர். இந்தத் திட்ைம் `2,640 

பகோடி செலவில் பைற்சகோள்ளப் ை உள்ளது. 

 

4. சமீப சசய்திகளில் இடம்சபற்ற, ஒலிம்பஸ் கமோன்ஸ் என்பது சூரிய 

மண்டலத்தில் உள்ள மிகப்சபரிய ……………………? 

அ) எரிைணல  

ஆ)  ள்ளம் 

இ) சிறுபகோள் 

ஈ) ஏரி 

✓ ‘ஒலிம் ஸ் பைோன்ஸ்’ என் து செவ்வோய் பகோளில் இருக்கும் சூரிய 

ைண்ைலத்தின் மிகப்ச ரிய எரிைணலயோகும். மிகப்ச ரிய பகைய எரிை 

-ணலயோன இது, கைல் ைட்ைத்திலிருந்து எவசரஸ்ட் சிகரத்ணதவிை இரு 

ைைங்கு உயரத்திற்கு பைல் உள்ளது. ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின், ‘பஹோப்’ 

விண்கலம், செவ்வோய் கிரகத்தின் சுற்றுப் ோணதயில் நுணழந்தபின்னர், 

அதன் முதல் நிழற் ைத்ணத புவிக்கு அனுப்பியது. 

✓ இந்த விண்கலம், ெமீ த்தில், செவ்வோய் கிரகத்தின் பைற் ரப்பில் இருந்து 

24,700 கிபலோமீட்ைர் உயரத்தில் இருந்து எடுக்கப் ட்ை ஒலிம் ஸ் 

பைோன்ஸ் எரிைணலயின் நிழற் ைத்ணத புவிக்கு அனுப்பியது. 

 

 

 

5. கத்ைோரில் நதடசபற்ற FIFA கிளப் உலகக்ககோப்தபயின் இறுதிப் 

கபோட்டியில் சவன்ற கபயர்ன் முனிச், பின்வரும் எந்ை நோட்டின் 

கோல்பந்து அணியோகும்? 

அ) ஐக்கியப் ப ரரசு 

ஆ) சஜர்ைனி  

இ) பிரோன்ஸ் 

ஈ) இத்தோலி 

✓ கத்தோரில் நணைச ற்ற FIFA கிளப் உலகக்பகோப்ண யின் இறுதிப் 

ப ோட்டியில், சஜர்ைனியின் கோல் ந்து அணியோன ப யர்ன் முனிச், சைக்சி 

-பகோவின் ணைக்சரஸ் UANL’ஐ வீழ்த்தியது. இது, கைந்த 9 ைோதங்களுக் 

-குள் இந்த அணி சவல்லும் ஆறோவது  ட்ைைோகும். சஜர்ைன் அணியின் 

ச ஞ்ெமின்  வோர்ட், இறுதியோட்ைத்தின் 59ஆவது நிமிைத்தில் 

ஆட்ைத்தின் ஒபர பகோணல அடித்தோர். 

 

6.பின்வரும் எந்ை மத்திய அதமச்சகத்ைோல் மகோத்மோ கோந்தி கைசிய 

சபல்கலோஷிப் திட்டம் சைோடங்கப்பட்டுள்ளது? 

அ) ஊரக பைம் ோட்டு அணைச்ெகம் 

ஆ) திறன் பைம் ோடு & சதோழில்முணனவு அணைச்ெகம்  

இ) சதோழிலோளர் & பவணலவோய்ப்பு அணைச்ெகம் 

ஈ) உழவு & உழவர்கள் நல அணைச்ெகம் 

✓ ைத்திய திறன் பைம் ோடு & சதோழில்முணனவு அணைச்ெகைோனது ைகோத்ைோ 

கோந்தி பதசிய ச ல்பலோஷிப் திட்ைத்ணத அறிமுகப் டுத்தியுள்ளது. நோடு 

முழுவதுமுள்ள 9 இந்திய பைலோண் நிறுவனங்களுைன் இணைந்து 

இந்தத் திட்ைம் சதோைங்கப் ட்டுள்ளது. இது SANKALP (Skills Acquisition 

and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion) திட்ைத்தின் கீழ் 

சதோைங்கப் ட்டுள்ளது. 

 

7. ஓர் அண்தமய அறிக்தகயின்படி, கடந்ை ஐந்து ஆண்டுகளில், 

சோன் பி ோன்சிசுககோதவ விடவும் பின்வரும் எந்ை இந்திய நக த்தில் 

அதிகமோன துளிர்நிறுவனங்கள் சைோடங்கப்பட்டுள்ளன? 

அ) புபன 

ஆ) புது தில்லி 

இ) ச ங்களூரு  

ஈ) சென்ணன 

✓ முதலீடுகள் ைற்றும் நிதிகணளக் கண்கோணிக்கும் டிரோக்ஸ்ன் என்ற 

நிறுவனம் சவளியிட்டுள்ள அறிக்ணகயின் டி, ச ங்களூரில் நிறுவப் ட்ை 

துளிர்நிறுவனங்களின் எண்ணிக்ணக கைந்த 5 ஆண்டுகளில் அசைரிக் 

-கோவின் ெோன் பிரோன்சிஸ்பகோவில் நிறுவப் ட்ை துளிர்நிறுவனங்களின் 

எண்ணிக்ணகணயவிைவும் அதிகைோகும். 

✓ கடந்த 2015ஆம் ஆண்டில், ச ங்களூருவில் 3,080 துளிர்நிறுவனங்கள் 

நிறுவப் ட்ைன. அபத பவணளயில், ெோன் பிரோன்சிஸ்பகோவில் 2,040 

நிறுவனங்கள் ைட்டுபை நிறுவப் ட்டிருந்தன. இபதப ோல், 2020ஆம் 

ஆண்டில், 805 நிறுவனங்கள் ச ங்களூரில் நிறுவப் ட்டிருந்தன; அபத 

பவணளயில், ெோன் பிரோன்சிஸ்பகோவில் 619 துளிர் நிறுவனங்கள் நிறுவ 

-ப் ட்டிருந்தன. ச ங்களூருவில் தற்ப ோது 13,000 துளிர் நிறுவனங்கள் 

செயல் ோட்டில் உள்ளன. 

 

8. ஏதை மக்களுக்கு `5 விதலயில் உைவு வைங்குவைற்கோக, ‘மோ’ 

என்ற திட்டத்தை சைோடங்கியுள்ள மோநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நோடு 

ஆ) பகரளோ 

இ) பைற்கு வங்கம்  

ஈ) ைத்திய பிரபதெம் 

✓ பைற்கு வங்க முதலணைச்ெர் ைம்தோ  ோனர்ஜி, சைய்நிகர் முணறயில் ‘ைோ’ 

என்ற திட்ைத்ணத சதோைங்கிணவத்தோர். இதன்கீழ், ஏணழ ைக்களுக்கு `5 

விணலயில் பை. வங்க ைோநில அரசு உைவு வழங்கும். கோய்கறி, முட்ணை 

உள்ளிட்ை ஒரு தட்டு உைவு `5 விணலக்கு வழங்கப் டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     

9.ச ைோலயம் இயற்தக அறக்கட்டதளயின், ‘ச ைோலயம் வோழ்நோ 

-ள் கசதவ விருது 2020’ஐ சபற்றவர் யோர்? 

அ) தியபைோர்  ோஸ்கரன்  

ஆ) சுந்தர்ரோஜன் 

இ) அழகர் இரோைோனுஜம் 

ஈ) அனுரோதோ ரைைன் 

✓ முன்னணி எழுத்தோளரும் வரலோற்றோசிரியரும் இயற்ணக ஆர்வலருைோ 

-ன தியபைோர்  ோஸ்கரனுக்கு ெரைோலயம் இயற்ணக அறக்கட்ைணளயி 

-ன் “ெரைோலயம் வோழ்நோள் பெணவ விருது 2020” வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

வனவுயிரி  ோதுகோப்பு குறித்த அவரின்  ணைப்புகளுக்கோகவும், தமிழ் - 

ஆங்கிலத்தில் அவரின்  ணைப்புகளுக்கோகவும் அவருக்கு இந்த விருது 

வழங்கப் ட்டுள்ளது. 

 

10.அண்தமச்சசய்திகளில் இடம்சபற்ற சிகூர் பீடபூமி அதமந்துள்ள 

மோநிலம் எது? 

அ) தமிழ்நோடு  

ஆ) பகரளோ 

இ) கர்நோைகோ 

ஈ) ைகோரோஷ்டிரோ 

✓ தமிழ்நோட்டின் நீலகிரி மாவட்டத்தில் அணைந்துள்ள சிகூர் பீைபூமியில் 6   

கருப்பு நோணரகள் (Ciconia nigra) குழு அண்ணையில் கோைப் ட்ைது.  

✓ ‘தீவோய்ப்பு கவணல குணறந்த இனம்’ பிரிவில் இயற்ணக  ோதுகோப்புக்கோன 

 ன்னோட்டு ஒன்றியம் இந்த இனத்ணத வணகப் டுத்தியுள்ளது. இந்தப் 

பிரோந்தியத்தில் கருப்பு நோணரகள் மிகவும் அரிதோகபவ கோைப் டுகிறது. 

 

 

 

 


